




U ELREÍ Faço saber aos que o presente Alvará coiri

força de Lei virem : Que sendo muito frequentes, e conhe-
cidos os Benefícios

,
que a Nação Portuguesa sempre re-

cebeo do Patrocínio da Santíssima Virgem da Conceição
em todas as épocas arriscadas da Monarchia ; não tem si-

do menos constantes os reconhecimentos e devoção que os
Soberanos de Portugal , Meus Augustos Predecessores

,

tributarão em todos os tempos á mesma Virgem ; de tal

maneira que EIRei D. João Quarto por Decreto de vin-
te e quatro, e Carta Regia de vinte e cinco de Março de

mil e seiscentos e quarenta e seis Se lhe Constituio Feudatario, e a Decla-
rou , e Fez jurar Padroeira do Reino, Determinando por outra Carta Regia
de trinta de Junho de mil seiscentos e cincoenta e quatro que este Padroa-
do fosse escrito in lapides na entrada de todas as Igrejas dos Seus Domínios,
para que fosse patente a todos os Seus Vassailos , e ficasse entregue á me-
moria dos Séculos; continuando a mesma devoção em EIRei Dom Pedro Se-
gundo

,
que em mil seiscentos e noventa e quatro Confirmou a Confraria

dos Escravos da Senhora da Conceição erecta na sua Igreja de Villa Viço-
sa

;
em EIRei Dom João Quinto

,
que por Carta Regia^de doze de Novem-

bro de mil setecentos e dezesete Mandou celebrar com toda a pompa a
Festividade da Conceição ; em EIRei Dom Pedro Terceiro , Meu Senhor e
Pai

,
que tanto Engrandeceo a Real Capella da Conceição do Palácio da

Bemposta
,
que tinha sido erecta por Minha Tia a Sereníssima Rainha da

Grãa Bretanha
, quando se recolheo a Portugal por morte de Seu Marido

EIRei Carlos Segundo ; e na Rainha Dona Maria Primeira , de Boa Memo-
ria

,
Minha Senhora e Mãi

,
que em mil setecentos e cincoenta e bum se

alistou na referida Confraria dos Escravos da Conceição. E Tendo-Me Eu
também alistado na mesma Confraria em mil setecentos e sessenta e nove,
Havendo Herdado com estes Meus Reinos aquella devoção de Meus Pais

,

e Avós, e Reconhecido a Protecção efficaz da Padroeira do Reino, median-
te a qual o Omnipotente tem livrado esta Monarchia dos grandes perigos
que a cercarão pela geral revolução da Europa, Salvando de todos elles, não
só a representação, e caracter da mesma Monarchia ; mas também a Minha
Real Pessoa até ser Acclamado solemnemente no Faustoso dia seis de Feve-
reiro de mil oitocentos e dezoito na Successão da Coroa deste Meu Reino-
Unido de Portugal , e do Brazil , e Algarves , Me Resolvi a Dar hum Teste-
munho publico e permanente da Devoção, e Reconhecimento á mesma Se-
nhora por tantos

, e tão assignaiados Benefícios , Creando por Decreto do
mesmo dia a Ordem Militar da Conceição. E Tendo Mandado formalisar pe-
la Mesa da Consciência e Ordens do Brazil os Estatutos necessários pára o
governo desta nova Ordem : Sou Servido Conformar-Me com o parecer da
referida Mesa na Consulta, que sobre esta matéria fez subir á Minha Real
Presença

, e Decretar os mencionados Estatutos na maneira seguinte,

ARTIGO I.

Esta nova Ordem será denominada — Ordem Militar de Nossa Senhora
da Conceição de Villa Viçosa— e composta de Grão Mestre, Grãas Cruzes
effectivas

, e honorárias , Commendadores , Cavalleiros , e Serventes.

II.

Desejando Eu Elevar esta Ordem, de que Sou Fundador, á Dignidade
e Lustre das mais Ordens Militares do Reino: Sou Servido Tomar parak
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tos deste Reino do Brazil ; e par ella se reraetterão copias a todas as esta-

ções na forma do estilo. Dado no Palácio do Rio de Janeiro aos dez de Se-

tembro de mil oitocentos e dezenoye.

:'., '

. 10 I
':

.
I

r e y
u Lvará com força ik Léí> pelo qual Vossa Magestade Há por bem Es*

tabekcer , e Mandar observar os Estatutos da Ordem Militar de Nossa Se*

nhora da Conceição de Villa Viçosa ,
que Foi Servido Crear por Decreto de

seis de Fevereiro de mil oitocentos e dezoito , Dia da Sua Gloriosa Acclamar-

çâoj na forma, que no mesmo Alvará se declara.

-.._.. 8 Para Vossa Magestade ver.

Por Decretos de seis de Fevereiro , e cinco de Maio de mil oitocentos e

dezoito, Resolução de dois de Julho de mil oitocentos e dezenove, e Despa-

cho do Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens de vinte e três do mes-

Imo mez e anno.

Visconde de Villa Nova da Rainha. Monsenhor Almeida.

Joaquim José' de Magalhães Coutinho o subscrevei

João Gaspar da Silva Lisboa o fez.

Registado lia Secretaria da Mesa da Consciência e Ordens do Reino d©

Brazil no Livro 1.° de Leis e Alvarás a folhas nove.

Monsenhor Almeida.

Passou e foi publicado este Alvará na Chancellaria das Ordens Milita*

tes.. Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oitocentos e dezenove.

Francisco José' do Canto e Castro Mascaranhas.

Registado na Chancellaria das Ordens Militares a folhas dez no Livro

primeiro dos Alvarás , e Cartas Regias. Rio de Janeiro vinte de Setembro

de mil oitocentos e dezenove.

Francisco José' do Canto e Castro Mascaranhas»

Na Imprensa Nacional
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